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Lalinea, companyia resident del Teatre 

Lliure aquesta temporada, està elaborant un 

recorregut per descobrir la Barcelona de la 

dissidència sexual i de gènere dels anys 70 

i 80 del segle XX. Ara, durant cinc dies 

podrem assistir al seu procés de treball.  
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Sinopsi 
 

Partint de la història real de José Tenorio, José y la Barcelona disidente vol 

explorar els aspectes que més convulsionen, revolucionen i acaben formant 

el col·lectiu LGTBI+ tal com el coneixem ara. Un exercici de memòria 

col·lectiva per reconstruir la identitat del José a partir de testimonis 

personals. 

 

 

 

 

 

 

IMATGES AUDIOVISUALS 

http://teatrelliure.metropolitana.net/car

petas/publicar/popup_login_carpeta.p

hp?uuid=ea77aba8cf4f07eda473fc10

4ca8caf1 

 

MÉS INFO / FOTOS 

www.teatrelliure.com/ca/programacio/t

ots-els-espectacles/jose-y-la-

barcelona-disidente-work-progress    

http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=ea77aba8cf4f07eda473fc104ca8caf1
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=ea77aba8cf4f07eda473fc104ca8caf1
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=ea77aba8cf4f07eda473fc104ca8caf1
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=ea77aba8cf4f07eda473fc104ca8caf1
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/jose-y-la-barcelona-disidente-work-progress
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/jose-y-la-barcelona-disidente-work-progress
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/jose-y-la-barcelona-disidente-work-progress
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En paraules de la directora 
 

Per a mi, José... ha posat en rellevància una situació familiar concreta però 

també una pràctica que s’ha viscut durant molts anys en aquest país: el 

silenci. Vivim amagant secrets que els sentim com a personals però que, en 

el fons, són conseqüència directa del franquisme i d’unes estructures de 

poder heteropatriarcals i cisnormatives. Cal que els arxius que ara es 

classifiquen com a “alternatius” s’integrin dins la història oficial i que 

serveixin de referent de la diversitat, que ens recordin que és possible una 

manera pròpia de viure. 

 

Barcelona ha estat un dels escenaris més actius en la lluita LGBTI+. A la 

ciutat hi ha una història viva de persones que han impulsat canvis legislatius 

que han tingut ressonància a tot l’Estat espanyol, però aquesta història 

encara no surt als llibres de l’escola, encara no forma part de la Història. 

Falta molt camí per recórrer, tant en l’àmbit social com en el judicial. Les 

lleis han canviat però hi ha una mentalitat que es manté i que habita uns 

espais de poder que impedeixen que les lleis s’apliquin. Es continua 

defensant l’agressor i el discurs d’odi, tant a petita com a gran escala, tant 

en el dia a dia com en les institucions. 

 

Trobo que és important recordar les vides de persones dissidents per donar-

los la visibilitat que es mereixen. I també trobo que cal repensar aquesta 

memòria. Encara ara, quan parlem de la vida del José, la rebem com una 

història tràgica perquè va morir de la SIDA: en el record continua l’estigma 

de la malaltia i de l’homosexualitat. La vida del José no va ser una vida 

tràgica, tot el contrari: malgrat la repressió, ell va viure com va voler, i jo el 

recordaré com un model a seguir. 

 

 

Úrsula Tenorio 
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ENTREVISTA 

Parlant amb la 

companyia 

resident Lalinea 
 

Què significa per a vosaltres ser companyia 

resident? 

Si bé cada persona ha viscut una experiència 

diferent durant aquest procés de creació, 

totes coincidim que la residència esta sent un 

gran aprenentatge, i que està donant una 

visibilització al projecte que no haguéssim 

tingut en altres espais.  

 

Està sent una manera d’entendre el mercat 

de l’art i els timings de producció, que només 

es poden entendre quan estàs en una 

institució com el Teatre Lliure. Hem pogut 

conèixer tot l’equip de Lliure, totes les 

persones que fan possible que el teatre arribi 

a un públic. Ens fa ser conscients de la gran 

quantitat de gent que hi ha al darrere d’una 

peça, més enllà de l’equip de creació.  

 

També està sent un espai on poder trobar-

nos per investigar i poder presentar un work 

in progress que ens permet crear des d’un 

altre lloc, posant l’estrena més lluny. Som 

emergents i som una companyia que 

presenta el seu primer espectacle, això ha 

estat una oportunitat i un privilegi.  

 

Qui va ser José Tenorio? 

José Tenorio és el besoncle de l’Úrsula 

Tenorio, directora de la companyia. Ell va 

néixer a Andalusia i va venir a Barcelona als 

anys 70 perquè volia ser transformista. A 

finals dels anys 80 va contraure la SIDA i va 

morir. La seva vida i la seva identitat es van 

convertir en un secret familiar. Fa uns anys, 

quan la Úrsula va descobrir la història real del 

seu tiet, va decidir reconstruir-ne el record a 

través d’un projecte escènic. La seva vida a 

Barcelona continua sent un misteri.  

 

 

 

Com ha estat el procés de documentació que 

heu fet? 

Va començar parlant amb la família de José 

per poder trobar pistes que ens poguessin 

donar indicis d’espais o persones amb les 

quals ell havia tingut relació durant la seva 

vida. Aquesta línia d’investigació ens va donar 

una idea general de per on començar a 

buscar, però la família no guarda contacte 

amb cap de les seves parelles i ni amics. 

José va dur una vida bastant reservada de 

cara a la família. Per tant no hem pogut 

contactar amb ningú del seu entorn de 

Barcelona que l’hagués conegut.  

Després d’això vam començar a fer una 

recerca més genèrica per conèixer l’època i el 

context de José. Vam contactar amb el 

Centre LGTBI+ de Barcelona per poder trobar 

persones que haguessin pogut viure 

experiències similars a la seva. El Centre ens 

va posar en contacte amb entitats, col·lectius i 

persones que han col·laborat amb nosaltres 

implicant-se en la recerca de José i donant-

nos el seu testimoni. Hem enregistrat tots 

aquests testimonis i hem pogut fer un 

recorregut cronològic que ens ha donat una 

visió general de la dissidència de lèpoca. 

 

Què es podrà veure al work in progress?  

El work in progress no és una peça acabada, 

és una mostra d’on ens trobem ara en el 

procés de creació de la peça. Es podran 

veure càpsules escèniques que s’estan 

treballant amb els actors, i serà un espai on 

es provaran certes hipòtesis de relació amb el 

públic, per veure com funcionen en la realitat. 

També hi trobareu l’Aleix, el Marcel i 

l’Alejandro, tres joves transformistes que us 

explicaran la seva experiència, i podreu 

escoltar testimonis de l’època que us 

aproparan al José. Es fa un recorregut per 

temes que connecten amb ell i amb la seva 

vida, sempre des d’un lloc de recerca 

continua i de debat.  

 

No s’acostumen a veure persones que 

practiquen l’art del transformisme en teatres 

públics. Què significa per vosaltres i pel 

col·lectiu que el practica? 

El transformisme i el drag han quedat relegats 

a espais nocturns i de festa. Si bé, 

històricament ocupaven un altre tipus de 
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espais escènics, actualment és un sector que 

a Catalunya no té visibilitat fora d’aquest 

context. Poder estar al Teatre Lliure suposa 

poder donar veu a un art que està molt lligat 

amb la dissidència de gènere, poder fer 

arribar aquesta veu a altres persones que no 

formen part del col·lectiu LGTBI+ i permetre 

als transformistes explorar les seves 

creacions en un context més serè, on el 

temps d’exhibició no és el playback de tres 

minuts que poden fer en una discoteca. 

L’Aleix ens comentava que en aquest projecte 

ha pogut trobar altres cares del transformisme 

que no estan lligades només a la festivitat, 

sinó també a la tragèdia. 

 

Com ha evolucionat el col·lectiu LGTBI+ i el 

transformisme en concret, des de l’època que 

va viure José Tenorio fins a l’actualitat? 

A meitat dels anys 70 el transformisme va 

tenir un moment de glòria, els teatres es va 

interessar per aquest art i, fins i tot, durant el 

franquisme va haver-hi transformistes que 

van rebre la Medalla al treball. Sempre hi 

hagut en la història del transformisme 

moments de més visibilitat i de menys. És un 

art que ha oscil·lat segons les modes de 

l’època i segons l’interès que el públic tenia 

en aquest art. Ara sembla que aquesta moda 

del drag torna i dona una falsa sensació 

d’acceptació dins la societat. Hi ha molta 

instrumentalització de certs col·lectius. Ara 

estem en un punt on pot tornar a passar el 

que va passar a finals del 70: va haver-hi una 

moda que va acollir la dissidència però, un 

cop aquesta moda va passar, va tornar la 

precarització i l’exclusió. És important que 

aquest art vingui per quedar-se i se li doni el 

reconeixement d’art major que es mereix, i 

això vol dir que ha d’estar present dins 

d’espais públics i que és necessari que s’hi 

inverteixi. 

 

Si poguéssiu fer arribar un missatge a José 

Tenorio, quin seria? 

Gràcies per moltes coses, però sobretot 

gràcies per haver viscut la teva vida com vas 

voler viure-la. Espero trobar-te algun dia.  

 

 

 



 
 

8 
 

 
© Pep Herrero / TMB 

 

Sobre Rojo Clavel 
 

Rojo Clavel de la companyia Lalinea és el resultat de la col·laboració entre TMB i el Teatre Lliure. 

Consta d’una exposició a l’Espai Mercè Sala i d’una intervenció artística per diferents estacions -la 

línia de metro fictícia Rojo Clavel-, que es podran veure fins l’11 d’abril.  

 

José y la Barcelona disidente i Rojo Clavel  sorgeixen de la voluntat de descobrir qui va ser José 

Tenorio, i de reconstruir el seu relat de vida, a través de la memòria col·lectiva de la Barcelona 

LGTBI dels anys 70 i 80. El projecte és per davant de tot un escut contra el silenci i l’oblit. A través 

de testimonis reals es teixeix un arxiu de la dissidència sexual i de gènere d’aquells anys. 

  

José Tenorio no va ser un personatge públic, era una persona anònima que com moltes altres es 

va refugiar a la ciutat per poder viure a la seva manera. Fill de Cadis, des de ben jove va tenir clar 

que volia ser transformista. Al 1971 va venir a Barcelona per provar sort als escenaris, malgrat 

mai va poder dedicar-se professionalment. Tot i que va mantenir una bona relació amb la família, 

duia una vida reservada, ni ell explicava detalls, ni la família feia preguntes. Al 1993 mor de SIDA 

al seu poble natal, La Línea de la Concepción. La seva història real i el motiu de la seva mort van 

ser amagats.  

 L’Úrsula Tenorio, directora de la companyia i besneboda del protagonista, vol homenatjar al seu 

tiet-avi i a les vides de persones com ell que van decidir viure la seva identitat plenament tot i les 

normes socials de l’època. El projecte uneix anècdotes íntimes i personals amb els fets més 

significatius de la història LGTBI i d’aquesta manera crea una narració que connecta fets 

quotidians i individuals amb els grans canvis socials i polític del país.  

https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-introduccio
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Entenent la ciutat com a mapa de la memòria, Rojo Clavel vol establir un recorregut per la seva 

vida a través de les parades de metro de Barcelona, reconstruint així un itinerari que transiti 

aquells passatges urbans que tenen una connexió significativa amb ell i amb el col·lectiu LGTBI. 

 

L’exposició traça la cronologia de José des de la seva arribada a Barcelona (1971) fins al seu 

retorn a La Línea de la Concepción, Cadis (1993). El relat s’enllaça amb la història del col·lectiu 

durant aquest període.  

 

Aquesta proposta convida a descobrir les vivències amagades als espais que visites diàriament. 

Les estacions de metro d’aquest trajecte disposen de diversos cartells on es pot trobar un codi 

QR que permet conèixer una mica més José i el seu context.  

 

A través del teixit de veus i de documents que es comparteixen en aquest mapa conceptual i en la 

línia imaginària que el transita pretenem donar resposta a la pregunta: qui va ser José Tenorio?  

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-introduccio 

 

DOSSIER DE PREMSA 

www.teatrelliure.com/sites/default/files/im

ce/documents/temp2021/dossier_rojo_cla

vel_-_cat.pdf  

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-introduccio
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-introduccio
http://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp2021/dossier_rojo_clavel_-_cat.pdf
http://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp2021/dossier_rojo_clavel_-_cat.pdf
http://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp2021/dossier_rojo_clavel_-_cat.pdf
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BIOGRAFIA 

Lalinea 

companyia 
 

Lalinea neix de trobades atzarosos dins dels límits de l'Institut de Teatre. Allà, vam 

decidir donar-nos el permís per explorar allò que l'acadèmia ens suggeria però que, a 

causa dels temps de la burocràcia, no ens permetia indagar. I a poc a poc, entre 

pràctiques escèniques, pràctiques comuns i treballs de final de carrera vam anar 

confluint. Ens trobàvem en  aquells buits que permetien connectar persones de diferents 

especialitats i disciplines. I així, vam anar formant un grup heterogeni on materialitzar  

interrogants,  inquietuds, coneixements i sensibilitats  des  de  l'acte escènic; 

replantejant-nos i redescobrint quina era l'essència i síntesi d'aquest acte.  

 

D'aquesta  manera  hem  creat  peces  dins  del  marc  acadèmic -a  excepció  de 

Histèriques que es va programar a Lluïsos Teatre a l'abril de 2018- que ens han permès 

anar afinant una visió artística i un llenguatge comú. Els treballs de Lalinea prenen com a  

punt de partida fets reals per a construir realitats escèniques que transitin de la vivència 

individual a l'experiència compartida. Sota el lema Allò personal és polític la tragèdia  

personal s'exposa davant  del  públic  com  un  poema  visual  on  s'uneixen  imatges  

plàstiques en moviment, text i actes performàtics. Es pretén generar així, un relat 

fragmentat que deixi l'espai i el temps per a la imaginació, i que permeti a cada 

espectadora complementar la peça amb la seva pròpia subjectivitat. 

 

D'altra banda, considerem que tota peça artística aborda el gènere d'una manera 

implícita. No tenir en compte el discurs que s'està generant ja és un posicionament 

polític. Per això és voluntat de la companyia abordar de forma directa el discurs de 

gènere en la creació artística, qüestionant-nos a nosaltres mateixes i obrint la mirada a  

altres maneres de fer que integrin i respectin les identitats de totes. Posem especial  

atenció a la figura de la dona, ja que és un col·lectiu del qual formem part. 
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BIOGRAFIA 

Úrsula Tenorio Cabrera 

dramaturga, directora i intèrpret 
 

Graduada en Art Dramàtic en l'especialitat d'Interpretació-Text per l'ESAD Institut de 

Teatre de Barcelona (2018). També ha realitzat estudis de Direcció Escènica i 

Dramatúrgia (2017) a la mateixa institució. Ha treballat com actriu amb la Carlota Subirós 

al CCCB amb With My Wholeheartmindbody! (2016) i amb Aitor Galisteo al Teatre Can 

Gomà de Mollet de Vallès amb Vuelve” (2007). Com a creadora ha dirigit la instal·lació 

escènica Histèriques a Lluïsos Teatre, projecte guanyador de la residència de creació 

2018. S’ha vist influenciada pels treballs realitzats amb creadores emergents com l’artista 

plàstica Marta Lofi, i el creador i investigador d’art i tecnologia Albert Chamorro, director 

de la companyia Uratri, i amb el qual col·labora actualment en el projecte No hay tierra 

más allà que està produït amb la col·laboració del Festival Noves Tendències de 

Terrassa. 
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BIOGRAFIA 

Aleix García 

intèrpret 
 

Es passa tota la infància dient que vol ser farmacèutic, però a la ruta del bus dibuixa 

vestits de ball de saló. Aprèn a patronar i a cosir, això li permet colar-se a una producció 

de teatre de petit format i decideix que vol ser figurinista. Cursa el grau superior de 

Vestuari a mida i per espectacles a l'Anna Gironella i a l'acabar treballa 2 anys com a cap 

del departament de vestuari de Con faldas y a lo loco a Barcelona. Entra a l'Institut del 

Teatre l'any 2017 a l'especialitat d'escenografia. Des del 2017 a treballat com a director 

artístic a la companyia musical MHNL fins l’any 2020 i com a figurinista en diferents 

peces de teatre fruit dels vincles artístics amb companys d'altres especialitats dins de 

l'Institut del teatre.
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BIOGRAFIA 

Alejandro Avrai 

intèrpret 
 

Estudia interpretació textual a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de Sevilla i es forma com 

a músic al conservatori Cristobal de Morales de la mateixa ciutat en viola i cant. Estudia a 

l'Institut del Teatre en l'especialitat de direcció escènica i dramatúrgia des del 2019. 

Sempre relacionat amb el col·lectiu queer. Com a actor a participat a Las coéforas, de 

Esquilo, dirigit per Juan Carlos Tirado (Festival de Teatre Grecolatino de Mérida), a 

Snob, manual de supervivencia para el primer mundo amb Sinequanon Teatro, a El 

señor Mr. Puntila y su criado Matti, de Bertolt Brecht, dirigida per Merche Serrano i a 

l'espectacle Tierra, dirigit per Juan Antonio de la Plaza. Com a director i creador, ha 

participat a l'espectacle Guerra, alma, tierra. Com a músic, ha participat a Te callas, amb 

ALSO Teatro i, com a drag queen, a la gala Gatas Salvajes (sala Holiday Obbio,Sevilla).
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BIOGRAFIA 

Goliarda Parda (aka Marcel Fenocchio) 

intèrpret 
 

 

Artista drag de Barcelona. El seu primer show va ser al gener de 2020, al Sarao Drag 

organitzat per Futuroa a la sala 1 d'Apollo. Al llarg d’aquest darrer any ha publicat video-

shows a internet i ha participat al Uñas y Dientes Streaming Festival. Com a intèrpret es 

forma en interpretació al Col·legi del Teatre (2011-2012) i a l’Institut del Teatre, 

especialitat de teatre de text (2012-2019). Treballa professionalment a Game Boy, dirigit 

per Sylvain Huc (Roubaix 2018, Tolosa  2017, Naves Matadero de Madrid 2017, Sala 

Hiroshima de Barcelona 2016) i a Ça Va de la companyia Ça Marche, dirigit per Nico 

Jongen (Sala Hiroshima, Barcelona 2016), entre d’altres. 
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BIOGRAFIA 

Andrea Pellejero 

ajudant de direcció 
 

Es gradua en Interpretació visual a l’Institut del Teatre de Barcelona al 2019. Des de 

2016 fins l’actualitat pertany al Colectivo Las Huecas (Antic teatre, La Infinita de 

l’Hospitalet, TNT Terrassa) on comença la seva carrera professional com a creadora.  

Crea la seva primera peça com a directora, Solo vine a bañarme, l’any 2019 i 

posteriorment dirigeix Cartografia del cos estrany (Sala La Planeta, El Canal de Girona). 

Ha treballat com a actriu a les companyies Cia. Potcuia, Ramona de Van Der Bürg, Cia. 

Atsaras, Genovesa Narratives Teatrals, Perpoc Marionetes i Eudald Ferré. 

 



 
 

16 
 

 

 

BIOGRAFIA 

Gaia Bautista 

ajudant de direcció 
 

Es forma en Arts Visuals i Escèniques a la Universitat I.U.A.V de Venècia. 

Graduada al 2018 en Art dramàtic, especialitat teatre físic, a l'Institut del 

Teatre presentant com a obra final una peça de creació pròpia, Ojalá el 

verano (Cicle Noves Escenes 2019, La Pedrera). Cofundadora de 

Fundación Mis Bragas (Beca Despertalab 2020, Nau Ivanow) amb el 

projecte BITCH. Col·labora com a assessora de moviment i ajudant de 

direcció a My Low Cost Revolution de Fundación Agrupación Colectiva i, a 

la mateixa companyia, com a intèrpret a Protocolos de Acción frente a lo 

desconocido (Festival Terrassa Noves Tendències 2019, Festival Escena 

Abierta 2020, Burgos). Participa com a mirada externa i ajudantia de 

direcció en altres projectes, com Converses amb el meu úter i altres 

interlocutors de Núria Planes Llull (Antic Teatre, 2019).  
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BIOGRAFIA 

Gabi Jiménez 

assistent de direcció 
 

Graduat en Interpretació al Col·legi de Teatre de Barcelona l’any 2013 i en 

Direcció escènica i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona el 

2020. L’any 2020 realitza el postgrau en Arts Escèniques i Educació en 

l’itinerari de Moviment per l’Institut del Teatre de Vic. Actualment és alumne 

de la III edició del Máster en Enseñanzas Artísticas: Pensamiento y 

Creación Escénica Contemporánea de la FUESCYL. El 2017 va ser becat 

per l’Institut del Teatre per a realitzar el curs de Biomeccanica teatrale i 

Shakespeare amb Maria Smaevich i Peter Clough dins la Prima del Teatro 

Europea a San Miniatto (Itàlia). Actualment és professor de l’Aula 

Pedagògica d’Arts Escèniques de l’Institut del Teatre de Vic i dramaturg de 

la companyia Dúo Fàcil amb l’espectacle F.A.C.H.I.LL.A.S y R.O.J.I.LL.O.S. 
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BIOGRAFIA 

Enric Naudi Bonet 

espai escènic i il·luminació 
 

Escenògraf format a l’Institut del Teatre de Barcelona (2003-2008). Forma 

part de l’equip artístic de José Menchero en la construcció de les cavalcades 

de Reis Mags de Barcelona (2006 – 2008). Dissenya i construeix l’espai 

escènic del musical Pegados (2010) dirigit per Victor Conde. El 2010 és 

coordinador tècnic del Gran Teatre del Liceu on participa en produccions 

com Carmen dirigida per Calixto Bieito o La dama de les piques dirigida per 

Gilbert Deflo. Treballa com a cap del taller de construccions 

escenogràfiques de l’Institut del Teatre de Barcelona (2011 – 2018). Des de 

2014 treballa com a docent impartint l’assignatura de Fusteria Teatral a 

l’ESTAE Institut del Teatre de Terrassa. Com a Director d’Art per MGP 

Agency en les campanyes publicitàries Mi momento sofà i Fiesta del 

descanso de l’empresa Conforama(2017), Cap del taller i producció de 

Elrow (2018), Cap de Producció de l’agència de creativitat The New 

Storytellers, creant campanyes per a l’Empresa Bacardí (2019. 
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BIOGRAFIA 

Llorenç Balaguer 

espai sonor i música original 
 

Actualment estudia a l'Institut del Teatre de Barcelona en l’especialitat 

d'escenografia. Al 2008 es va llicenciar en Il·lustració i Disseny Gràfic per 

l'Escola Superior de Diseño de Palma. Com a artista visual és membre 

fundador del col·lectiu d'art urbà Fuzk (2005 - 2012). Exposa Vir-os (2004) i 

Los Invisibles (2012). L'any 2019 treballa en el disseny de l'espai expositiu i 

maqueta d' Arxiu, de la cia. Serrucho, a Teatros del Canal (Madrid) i crea un 

sistema de tarimes microfonades per la peça Reisef-hrer, de la Ruta 40, 

estrenada al Teatre Lliure de Montjuïc.  Ha col·laborat amb companyies com 

Las Huecas amb Aquellas que no deben morir (2020). Actualment col·labora 

amb Rojo Clavel i Monte Isla.  
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BIOGRAFIA 

Rut Girona 

producció executiva 
 

Graduada en interpretació físic - visual per l'Institut de Teatre de Barcelona al 2018 i com 

a regidora escènica amb el T. T. E  al 2020. S'uneix com actriu a la Cia.Pelipolaca el 

2018 pel seu espectacle Unheimlich, guanyador del premi DespertaLab 2019. Durant el 

2019 produeix l’espectacle Cartografia del cos estrany de Maria Jover i Andrea Pellejero 

(Sala La Planeta,El Canal de Giona). Actualment treballa com a productora amb la 

companyia Monte Isla guanyadora de DespertaLab 2021. Com a actriu treballa amb Txo 

Titelles en l'espectacle Galetes de formatge (Titirijai 2020) i a Viaje a la Luna (IT teatre) 

amb Marta Pazos.  
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Fitxa artística 

 

AUTORIA 

Lalinea 

  

DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ 

Úrsula Tenorio 

  

INTÈRPRETS 

Alejandro Avrai, Aleix García, Goliarda Parda 

(aka Marcel Fenocchio) i Úrsula Tenorio 

  

MÚSIC 

Llorenç Balaguer 

  

ESPAI ESCÈNIC 

Enric Naudi i Úrsula Tenorio 

  

VESTUARI 

Aleix García 

  

CARACTERITZACIÓ 

Manuel Pereira 

  

IL·LUMINACIÓ 

Enric Naudi i Jordi Baldó 

  

ESPAI SONOR I MÚSICA ORIGINAL 

Llorenç Balaguer 

  

ASSESSOR DE MOVIMENT 

Roberto G. Alonso 

  

ASSESSOR DRAMATÚRGIC 

Albert Boronat 

  

AJUDANTES DE DIRECCIÓ 

Andrea Pellejero i Gaia Bautista 

  

ASSISTENT DE DIRECCIÓ 

Gabi Jiménez 

  

PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Rut Girona 

  

ALUMNA EN PRÀCTIQUES DE VESTUARI 

Iris Tadeo Delgado de l'INS Anna Gironella de 

Mundet 

  

CONFECCIÓ DE VESTUARI 

Javier Navas, Mariona Signes, Andrea Monster 

Clubwear i Oriol Corral 

  

COPRODUCCIÓ 

Lalinea i Teatre Lliure 

  

ENTITATS COL·LABORADORES 

Centre LGTBI de Barcelona, Casal Lambda, els 

grups d'investigació universitaris GENI - Grup de 

recerca de gènere, identitat i diversitat de la UB i 

MEDUSA -  Gèneres en Transició: Masculinitats, 

Afectes, Cossos i Tecnociència de la UOC i 

Fundació Enllaç 

  

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

Carme Pollina, Carme Vidal, Claudi Royo, 

Dèbora Cartañà, Domingo Belart, Emilio Tenorio, 

Ferran Pujol, Jaume Piqué, Joan Tallada, 

Joaquim Roqueta, Jordi Petit, Jordi Samsó, José 

Romero, Juanjo Martínez, Julia Cabrera, Leopold 

Estapé, Lidia Gomez, Luis Argudo, Luis 

Escribano, Maria Codina, Marta Lofi, Miguel 

Galvan, Nazario Luque, Rafael Cáceres, Sergio 

Camacho, TiritiTrans Trans, Thais Morales, 

Vicenç Ferrer i el grup de facebook Discotecas 

años 70, 80 BCN 

   

AMB EL SUPORT DEL 

Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya 

  

AGRAÏMENTS 

Andreu Agustín, Xeito Fole, Magda Costa, Aran 

Jiménez, Jordi Barceloneta, Armand de Fluvià, 

Oscar Guasch, Nicolàs Cardozo, Elisabet 

Castells, Lovesexing Gràcia, Brunès Artesans, 

Gemma Brunès, Jordi Brunès, AVV Clot-Camp 

de l’Arpa, Laura Viñals, Miquel Poveda, José 

Muñoz Llergo, Jon Berrondo, Luís Martín, 

Ildefons Alonso i Damian Muñoz 
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Informació 

pràctica 

 
IDIOMA 

Català i castellà 

 

DURADA APROXIMADA 

1 h 30’ 

 

HORARIS 

De dimecres a dissabte a les 20.00 h 

Diumenge a les 18.00 h 

 

PREU 

Gratuït 

 

LLOC 

Montjuïc. Espai Lliure 

 

 

 

 

 

 

 

XARXES  

#JoseyLaBarcelonaDisidente 

www.instagram.com/lalinea.arts  

 

EXPOSICIÓ 

Rojo Clavel a l’Espai Mercè Sala  

(estació Diagonal) 

Del 17/02 a l'11/04 

Una col·laboració entre TMB i el Teatre 

Lliure 

 

CONTACTE 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

Mar Solà 

M. 675 44 98 86 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

https://twitter.com/hashtag/JoseyLaBarcelonaDisidente?src=hash
http://www.instagram.com/lalinea.arts/
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-introduccio
https://fundacio.tmb.cat/ca/tmb-cultura/espai-merce-sala
https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb
tel:669067566
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure
https://www.instagram.com/teatrelliure/
https://twitter.com/teatrelliure/
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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Col·laboradors i patrocinis 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/

